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ABSTRACT: Biological sciences are very complex and rich in terms that 
are often difficult to be understood and used by students. Many of these 
scientific terms are of Greek and Latin origin and consist basically of a 
prefix added to a root word; several prefixes and root words can be also 
parts of other scientific terms. In this way, by understanding the mean‑
ing of basic prefixes and root words, a mechanism for an anticipated 
apprehension of new terms can be created. 
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Introducere
Științele biologice sunt foarte complexe și operează cu un număr foarte 

mare de termeni de specialitate (Parenti, 1971; Crăciun T. şi Crăciun V., 
1976; Vaczy, 1980; Bailey, 2003; Mc‑Graw – Hill Dictionary of Bioscience, 
2003; Grigore et al., 2014), mare parte din ei fiind asimilaţi cu greutate de 
către elevi/studenţi, indiferent de nivelul de pregătire și/sau școlarizare. 
Situaţia este, fără îndoială, mai evidentă în cazul studenţilor, care studiază 
numeroase domenii din vastul câmp al biologiei, ca ştiinţă a vieţii. Firește 
că acestea sunt inter‑conectate, însă fiecare domeniu (disciplină) de stu‑
diu operează cu limbajul ei specific. Experienţa noastră didactică susţine 
aceste observaţii și argumente; nu în puţine rânduri, studenţii sugerează 
că volumul și diversitatea de termeni ce trebuie gestionați și asimilaţi sunt 
prea mari, şi asta chiar numai pentru o anumită disciplină de studiu (mai 
ales în cazul disciplinelor descriptive și de taxonomie). 
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În acest context, credem că este foarte importantă conștientizarea 
înțelegerii etimologiei unor termeni de specialitate, mai ales în rândul 
studenților de la facultățile de biologie. Acest aspect este esențial, atât 
pentru asimilarea (memorarea) facilă a termenilor, cât și pentru crearea și 
dezvoltarea unui sistem de gândire bazat pe posibilitatea anticipării apro‑
ximative a sensului unor termeni noi, pe baza recunoașterii unui prefix, 
cuvânt de bază sau sufix din structura termenului științific. 

Importanța etimologiei terminologiei biologice, pe baza formării unui 
„reflex de învățare” a fost anticipată și conturată anterior (Grigore, 2012; 
2013); „reflexul” de învăţare, bazat pe explicarea etimologiei termenilor de 
specialitate, a fost definit ca și „capacitatea unui subiect (elev/student) de 
a cunoaşte sau cel puţin intui sensul un termen nou (deci necunoscut), pe 
baza unor cunoştinţe preexistente. Acestea se referă la cunoaşterea unor 
prefixe şi cuvinte de bază generale, folosite în terminologia biologică, ceea 
ce permite, prin extrapolare şi asociaţii de idei, desluşirea sensului noului 
termen” (Grigore, 2012). 

În lucrarea de față, aducem unele contribuții noi, materializate prin 
exemple și ilustrații suplimentare. 

Ipoteză de lucru
În biologie, foarte mulţi termeni de specialitate sunt neologisme, care 

au, la rândul lor, origine greacă sau latină; cel mai adesea, aceşti termeni 
sunt cuvinte formate dintr‑un prefix, urmat de un cuvânt de bază (rădă‑
cină), şi, în unele situaţii, de un sufix. Cel mai adesea, apar situații de 
„convergenţe etimologice” (Grigore, 2012), în sensul că acelaşi prefix poate 
fi ataşat la mai multe cuvinte de bază; uneori, prefixul însuşi poate deveni 
cuvânt de bază, întrând în structuri lingvistice cu ale prefixe, sau invers.

Înțelegerea utilității etimologiei termenilor de specialitate poate 
constitui un mare avantaj, în sensul că: poate elimina (pe cât posibil) 
memorarea strict mecanică a unor termeni sau denumiri ştiinţifice (de 
plante, animale), sau termeni pur descriptivi; favorizează extrapolarea 
unor prefixe/sufixe/cuvinte de bază deja cunoscute, la altele necunoscute 
(noi), în vederea intuirii noului sens; stimulează imaginaţia şi creativitatea 
şi poate conduce la formarea de asociaţii de idei, ce se poate dovedi efici‑
entă mai ales în domeniul taxonomiei (vegetale, animale).
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Considerații generale
Așa cum am precizat deja, foarte mulţi termeni de specialitate din 

biologie sunt formaţi dintr‑un prefix (Tabelul 1), urmat de cuvinte de bază 
(Chifu, 2003). Prefixele le‑am listat adaptate în limba română, deşi sunt 
situaţii în care (mai ales în taxonomie) ele pot intra în combinaţii având 
păstrată grafia din limba originară. De exemplu, am preferat să trecem 
„anto” (floare), deşi în unele tratate, poate apărea „antho” (Anthophyta), 
sau „hidro” (apă), în loc de „hydro” (Hydrozoa). Abrevierile dintre paran‑
teze sugerează originea cuvântului (gr. – greacă; lat. – latină) (Liddell and 
Scott, 1883; Nădejde și Nădejde‑Gesticone, 1930).

Tabelul nr. 1. Pefixe care intră în componența unor termeni de specialitate din 
biologie

Prefixul Semnificația
A – (gr.) fără, lipsit de..
Actino – (gr.) ca o rază
Anto – (gr.) floare
Endo – (gr.) la interior
Epi – (gr.) deasupra, peste
Eu – (gr.) adevărat, veritabil
Filos – (gr.) frunză
Helios – (gr.) soare
Hetero – (gr.) diferit
Hidro – (gr.) apă
Higro – (gr.) umed, legat de umiditate
Hiper – (gr.) peste, deasupra
Hipo – (gr.) sub (mai mic)
Holo – (gr.) întreg, în întregime
Micro – (gr.) mic
Macro – (gr.) mare
Mono – (gr.) unul, singur, unic
Oligo – (gr.) puțin
Peri – (gr.) împrejur, de jur împrejur
Protos – (gr.) primul
Pseudo ‑(gr.) fals
Rizo – (gr.) rădăcină
Sperma – (gr.) sămânță
Sub – (lat.) aproape, abia
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Înțelegerea semnificaţiei acestor prefixe, la momentele oportune, 
poate constitui un punct de plecare către asimilarea mai uşoară a altor 
termeni noi, care conţin unul din aceste prefixe (şi fireşte, lista nu este nici 
pe departe completă). Desigur, așa cum am afirmat deja, cuvintele de bază 
la care aceste prefixe se atașează au, așa cum vom vedea, semnificația lor 
etimologică, ce poate adânci modul de înțelegere a acestor termeni

Exemple de convergenţe etimologice – prefixe generale 
plus cuvinte de bază din domenii diferite ale biologiei. 
Combinații de prefixe și cuvinte de bază. Ramificații
Oferim, în rândurile de mai jos, câteva exemple de „convergenţe eti‑

mologice”/derivări, sugerând modul în care aceleaşi prefixe pot fi ataşate 
unor cuvinte de bază diferite. 

a. prefixul „a” – (fără, lipsit de…)
Cuvintele de bază sunt subliniate; în unele cazuri, am trecut între 

paranteze, şi alţi termeni de specialitate, formaţi de la acelaşi cuvânt de 
bază, plus alt prefix decât cel discutat. Am dorit, în acest sens, să ilustrăm 
valoarea de „joc” pe care o au aceste prefixe, 
atașate la diferite rădăcini, și invers.

Abiotic (lipsit de viaţă) (Antibiotic);
Anoxie (lipsa oxigenului) (Hipoxie);
Acaul/Acaulis (acaulis, fără tulpină – 

Gentiana acaulis – Fig. 1; de fapt, cu tulpină 
foarte scurtă; caulis, tulpină;). Ca un exem‑
plu de ramificare cu prefixe și cuvinte de 
bază, putem menționa diferite combinații 
între caulis și alte prefixe, care la rândul 
lor, pot intra în componența altor termeni 
compuși, mai ales în denumirile științifice 
ale speciilor de plante. De exemplu: 

– laevicaule – Hieracium laevicaule, 
având prefixul laevi – (lat., neted, lucios, 
cu aluzie probabil la aspectul tulpinii); 

Fig. nr. 1 – Gentiana acaulis 
(Sârbu et al., 2013)
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– brevicaulis – Hutchinsia brevicaulis/Pritzelago alpina ssp. brevicaulis, 
având prefixul brevi – (lat., scurt, mic, cu referire la faptul că tulpina este 
scurtă – este vorba de o specie alpină, Fig. 2);

– amplexicaule – Lamium amplexicaule, având prefixul amplexi – (lat., 
care înconjură, îmbrățișează, cu aluzie la faptul că frunzele sunt mai mult 
sau mai puțin amplexicaule, Fig. 3).

Achlamideu (flori lipsite de înveliş floral); 
Aciclic (flori acicilice) (ciclice; hemiciclice).

Fig. nr. 2 – Pritzelago alpina ssp. 
brevicaulis (Sârbu et al., 2013)

   

Fig. nr. 3 – Lamium amplexicaule 
(Sârbu et al., 2013)

Afil (fără/lipsit de frunze; phyllon, gr., frunză). De menționat că în 
multe denumiri științifice, apare și varianta în latină pentru frunză, folium 
(folia), dar și acesta are tot origine grecească. De exemplu, Veronica aphylla 
(Fig. 4, la care frunzele sunt în aparență reduse doar la rozeta bazală – 
plantă alpină).

Mai putem întâlni următoarele combinații, plecând de la cuvântul de 
bază phyllon/phylla, la care s‑au adăugat diferite prefixe:
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– brachyphylla – Gentiana brachyphylla, 
având în acest caz prefixul brachy/brachi/ brahi 
– (gr., braț, preluat și de latinescul brachium, 
antebraț, probabil o aluzie la lungimea redusă a 
organului);

– polyphylla – Anthyllis polyphylla, cu prefi‑
xul poly(s) – (gr., mult, numeros, amintind de 
numărul mare de frunze);

–  polyphylla – Anthyllis polyphylla, cu 
prefixul poly(s) – (gr., mult, numeros, amintind 
de numărul mare de frunze);

– microphylla – Epipactis microphylla (Fig. 5), 
având, în acest caz, prefixul 
micro – (gr., mic, deci, o 
specie cu frunze mici, com‑
parativ cu celelalte specii 
ale genului);

– macrophylla – 
Tanacetum macrophyllum, 

numele speciei formată din prefixul macro – (gr., 
mare) și cuvântul de bază phylla.

Amintim și posibilitatea formării de termeni 
folosind diferite prefixe (longi –, brevi –, angusti –, 
lati –, lat.) adăugate la varianta latină pentru cuvân‑
tul frunză, respectiv, folia/folium (Knautia longifolia, 
Hieracium brevifolium, Fraxinus angustifolia, Lepidium 
latifolium).

Arrhiza (fără, lipsit de rădăcini) – Wolffia arrhiza 
(plantă acvatică mică, lipsită de rădăcini). Adesea, 
termenul de „rizo (s)” devine el însuși nucleu pentru 
formarea altor termeni de specialitate (a se vedea mai 
jos, în cadrul discuțiilor despre prefixul rizo ‑). 

b. prefixul „epi”– (deasupra, peste)
Epidermă (țesut care se găsește la exteriorul/

deasupra unor organe ale plantelor) (Peridermă, 
Hipodermă, Exodermă, Endodermă);

Fig. nr. 4 – Veronica aphylla 
(Sârbu et al., 2013)

Fig. nr. 5 – Epipactis 
microphylla (Sârbu 

et al., 2013)
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Epifită (Plantă care trăiește pe suprafața/organul altei plante, fără a o 
parazita – Fig. 6) (Hidrofită, Psamofită, Halofită, Xerofită; fiecare prefix 
din cele menţionate poate forma, la rândul lui, o nouă familie de cuvinte, 
prin ataşarea la alte cuvinte de bază: hidrobiologie, hidrogamie, hidrofil, 
hidroponic, halomorfoză, halotoleranţă, xeromorfoză, xeric);

Epibiotic;
Epicarp (Mezocarp, Endocarp); carpos (gr. – fruct) poate intra, la rân‑

dul lui, în alte combinaţii, servind ca prefix: carpogeneză, carpofor, carpodiu; 
Epigee (Hipogee); cuvântul geos (gr. – pământ, sol) poate servi şi el, 

ca prefix pentru alţi termeni: geofită; 
Epizoic (care creşte pe corpul animalelor (zoon, animal) – parazit; care 

se răspândeşte fixându‑se pe corpul animalelor);
Epistomatice (referitor la frunze; hipo – stomatice);

Fig. nr. 6 – Orhidee epifită pe ramura unui arbore (Kerner, 1902)

c. prefixul „endo” – (la interior, intern) 
Endocarp (a se vedea precizările făcute pentru epicarp);
Endodermă (țesut la interiorul organului plantei);
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Endogonidii;
Endospori;
Endoteciu.

d. prefixul „helios” – (soare, ca razele soarelui)
Heliofită (plantă iubitoare de locuri însorite);
Heliotropism (Fototropism, geotropism, chemotropism);
Heliozoa (actinopode la care pseudopodele sunt dispuse radiar) 

(Fig. 7).
e. prefixul „rizo” – (rădăcină, sub formă de rădăcini…)
Rizodermă (a se vedea mai sus şi alţi termeni care conţin cuvântul de 

bază derma);
Rizosferă;
Rizoid (sufixul – id poate însemna: asemănător cu, un fel de… – endo‑

dermoid, asemănător endodermei);
Rizomitră;
Rizomorfe;
Rhizopoda (protozoare ale căror pseudopode pot fi filiforme, ca nişte 

rădăcini);

Fig. nr. 7 – Actinosphaerium eichorni (ordinul Heliozoa, clasa 
Actinopoda)(preluat şi adaptat după Pisică et al., 2000)

Rhizopus sp. (specii de fungi cu hife filamentoase, ca nişte „rădăcini”);
Rhizophora mangle – foreo (gr.) – a purta, purtător; deci, plantă purtă‑

toare de rădăcini proptitoare evidente, ca o adaptare de rezistenţă mecanică 
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la acţiunea valurilor şi a substratului mlăştinos; şi în acest caz, foreo poate 
intra în diverse alte combinaţii lingvistice.

Uneori, termenul de rizo, poate fi el însuşi cuvânt de bază: arrhiza 
(Wolffia arrhiza, specie de plantă acvatică fără rădăcini – a se vedea mai sus 
exemple de termeni formaţi cu prefixul a ‑). 

f. prefixul „heteros” – (diferit)
Heterotrof (Autotrof, mixotrof); 
Heterotrichia (protozoare caracterizate printr‑o accentuată diferenţiere 

a cililor – trichos, peri);
Heterocarpie (a se vedea mai sus combinaţiile terminologice în care 

apare cuvântul carpos);
Heterociste;
Heterogameţi (Homogameţi);
Heterospori;
Heterostilie (stilele sunt de lungimi diferite – Fig. 8);
Heterofilie (Frunze diferite/diferențiate la aceeași specie – Ranunculus 

aquatilis – Fig. 9); Homofilie (a se vedea mai sus precizările făcute în cazul 
termenului phyllon);

Fig. nr. 8 – Heterostilie la Primula officinalis 
(a – floare brevistilă – stil scurt; b – floare 

longistilă – stil lung; st. – stamine; sl. – stil)
(preluat şi adaptat după Toma, 2000)       

Fig. nr. 9 – Heterofilie la 
Ranunculus aquatilis (fr – 

frunze natante; fsm – frunze 
submerse) (Prodan, 1939)
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Concluzii şi sugestii
Puținele exemple amintite și discutate mai sus – unele mai expeditiv, 

altele, mai pe larg – sugerează în mod limpede că etimologia termenilor 
din biologie se poate constitui ca un instrument deosebit de util și atrac‑
tiv implicat în facilitarea asimilării sensului multor cuvinte din domeniul 
științelor naturii. Toți actorii implicați în derularea actului didactic, indife‑
rent de nivelul la care acesta se desfășoară, ar trebui să folosească etimologia 
termenilor biologi în scopul asimilării termenilor de specialitate. 
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